ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
SPALIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai

1

2

3

4

PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2015-09-30 įsakymu Nr. 1VT–74
Vieta
Registracija,
kita informacija
5

6

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2015-10-07
13.00 val.

2015-10-08/09

2015-10-09
10.00 val.

Konferencija „Vaiko sėkmingo ŠPC, PPT
ugdymo(-si) galimybės“ (programa specialistai
pridedama)
Seminaras tema „Biofeedback I
laipsnio mokymai“.
Lektorius: Roman Juchnevič
Vilniaus rajono PPT vadovas.
Programos tikslas - švietimo
pagalbos specialistų ir mokytojų
supažindinimas su teorinėmis
žiniomis bei praktiniu panaudojimu
šiuolaikinio darbo metodo
Biofeedback (Biologinio grįžtamojo
ryšio), kurį galima efektyviai taikyti
darbe su vaikais, turinčiais
mokymosi sunkumų ir elgesio
problemų.
Seminaras tema „Viešieji pirkimai:
aktualiausios naujovės“

A. Pupininkienė

V. Mikalajūnienė

Švietimo įstaigų
vadovai,
pavaduotojai,
pedagogai, soc.
darbuotojai ir kt.
Psichologai

Elektrėnų viešoji
biblioteka

Registracija
iki 2015-10-05
tel. 39 826, el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt

Vilniaus rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba;
A. Mickevičiaus
g. 16,
LT-15170
Nemenčinė,
Vilniaus rajonas

Seminaras mokamas
Kaina 1 asmeniui – 70
Eur
Registruotis tel: +370612
70037

Už viešuosius
pirkimus atsakingi
asmenys

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

Iki 2015-10-07
registruotis el.p.:
spc@elektrenai.lt
Kaina 1 asmeniui – 39Eur
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Seminaras tema „Biofeedback I
laipsnio mokymai“.
Lektorius: Roman Juchnevič
Vilniaus rajono PPT vadovas.
Programos tikslas - švietimo
pagalbos specialistų ir mokytojų
supažindinimas su teorinėmis
žiniomis bei praktiniu panaudojimu
šiuolaikinio darbo metodo
Biofeedback (Biologinio grįžtamojo
ryšio), kurį galima efektyviai taikyti
darbe su vaikais, turinčiais
mokymosi sunkumų ir elgesio
problemų.
Metodinis pranešimas tema
„Emocinis intelektas švietimo
sistemoje“. Lektorė – Asta
Lauciuvienė, ŠPC PPT logopedė
metodininkė

A. Pupininkienė

Psichologai

Molėtų
pedagoginė
psichologinė
tarnyba,
adresas P. Cvirkos
1, LT-33140
Molėtai

Seminaras mokamas
Kaina 1 asmeniui – 150
Eur
Registruotis tel: +370612
70037

A. Pupininkienė

Logopedams,
specialiesiems
pedagogams

PPT metodinės
veiklos kabinetas

2015-10-27
10.00 val.

Elektrėnų savivaldybės mokytojų
praktinė konferencija "Edukacinių
programų paslaptys Kietaviškių
pagrindinėje mokykloje"

Elena Janavičienė,
Ramunė
Matonienė,
L.Bernatavičienė

Įvairių dalykų
mokytojai, auklėtojai

Kietaviškių
pagrindinė
mokykla

2015-10-28
13.00 val.

Paskaita „Naujoji mokinių karta
ir jos mokymosi ypatumai“.
Lektorė Pedagoginės psichologinės
tarnybos psichologė Ingrida
Puronienė.
Seminaras „Šiuolaikinė tikybos
pamoka“.
Lektorė – socialinių mokslų daktarė

L.Bernatavičienė

Gamtos, socialinių
Švietimo paslaugų
mokslų ir kitų dalyklų centro posėdžių
mokytojai
salė

Pranešimas nemokamas
Po pranešimo vyks
pasidalinimas metodine bei
dalykine informacija,
būrelio veiklos plano
peržiūra.
Registruotis
iki 2015-10-22 tel. Nr.: 39
826 arba el. paštu:
lina.spc@elektrenai.lt
Bus organizuojamas
pavežėjimas mokykliniu
autobusu
Registracija
iki 2015-10-20
tel. 39 826, el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

V. Kandrotienė

Tikybos mokytojai

2015-10-15/16

2015-10-21
14.00 val.

2015-10-28
10.00 val.

Kaišiadorių
vyskupijos
Sielovados centras

Būtina išankstinė
registracija iki spalio 22 d.
tel. 8 346 54073 arba el.p.
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Giedrė Rugevičiūtė.

2015-10-28
11.00 val.

2015-10-29
10.00 val.

Renkama
nauja grupė

Seminaras „Atnaujinti mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo
rodikliai”.
Lektorė: Jolita Abraškevičienė,
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
mokytoja metodininkė
Seminaras “Standartizuotų testų
duomenų panaudojimas mokinių
pasiekimų gerinimui”.
Lektorė: Nomeda Kasperavičienė,
Jonavos Panerio pradinės mokyklos
mokytoja ekspertė, standartizuotų
testų sudarytoja, standartizuotos
pasaulio pažinimo programos
bendraautorė.

A. Pupininkienė

Elektrėnų meno
mokyklos
bendruomenė

Elektrėnų meno
mokykla

A. Pupininkienė

Pradinio ugdymo
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos kursai.
Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa (toliau – Programa) skirta
mokytojams, kurie atestuosis pirmą
kartą, ir atestuotiems mokytojams,
kurie pretenduos įgyti aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją,
specialistams, norintiems dirbti
pagal vaikų neformaliojo švietimo
programą. Kurso trukmė - 60 val.

L.Bernatavičienė

Mokytojai, vadovai,
pavaduotojai
ugdymui, skyrių
vedėjai, neformaliojo
švietimo specialistai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

kaisiadoriu.kc@gmail.com.
Dalyvio auka 4 Eur,
pažymėjimo kaina 0,58
Eur.
Seminaras mokamas

Iki 2015-10-20 registruotis
el.p. ala.spc@elektrenai.lt
arba tel: 34271
Seminaro kaina 1
asmeniui (kai dalyvių 20)
– 11 Eur
Seminaro tikslas - mokytis
skaityti ST duomenis,
išsiaiškinti tobulintinas
sritis ir numatyti problemų
sprendimo kelius.
Kursų kaina – 58,00 Eur
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KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2015-10-20
17.30 val.

Paskaita „Saugios, blaivios ir
verslios bendruomenės kūrimas:
neišnaudotos galimybės“.
Lektorius - Ramūnas Karbauskis,
verslininkas, aktyvus blaivybės ir
lietuvių kultūros tradicijų
puoselėtojas, aktyvus
visuomenininkas ir politikas.

V.Kandrotienė

Savivaldybės
gyventojai,
pedagogai, socialiniai
darbuotojai ir kt.

Švietimo paslaugų
centras

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
Bibliotekininkų metodinis
pasitarimas. Pasidalijimas metodine
bei dalykine informacija, kitomis
aktualiomis naujienomis.
Technologijų mokytojų metodinis
pasitarimas.
Pasidalijimas metodine bei dalykine
informacija, švietimo naujienomis.

A. Pupininkienė
J. Marcinkevičienė

Bibliotekininkai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai

2015-10-16
14.30 val.

Bendrojo ugdymo ir meno
mokyklų dailės dalyko mokytojų
metodinis pasitarimas

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

2015-10-19
14.50 val.

Atvira pamoka bei metodinis
pranešimas tema „Darbas su pjese
vyresnėse klasėse“.

A. Pupininkienė
A. Bakutis

Bendrojo ugdymo ir
meno mokyklų
dailės dalyko
mokytojai
Muzikos mokytojai

Elektrėnų
savivaldybės
posėdžių
kabinetas, 1
aukštas
Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte

2015-10-19
15.00 val.

Chemijos ir fizikos mokytojų
V. Kubilienė
metodinis pasitarimas tema
V. Minkevičienė
„Mokinių mokymosi gerinimas: ką
galime padaryti?“ (informacija iš
metodinių dienų).

2015-10-12
14.00 val.

2015-10-14
15.00 val.

Chemijos ir fizikos
mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 102
klasė
Švietimo paslaugų
centras

Maloniai kviečiame ir kitų
įstaigų kolegas apsilankyti:
mokytis, bendrauti,
tobulėti, dalintis gerąja
patirtimi.
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2015-10-20
15.00 val.

2015-10-20
15.00 val.

2015-10-21
15.00 val.

2015-10-23
15.00 val.

2015-10-26
14.50 val.

Rusų kalbos mokytojų metodinis
pasitarimas tema „Švietimo
naujienos“ (informacija iš
metodinių dienų), veiklos plano
sudarymas ir kt. klausimai
Informacinių technologijų
mokytojų metodinis pasitarimas
tema „Mokinių mokymosi
gerinimas: ką galime padaryti?“
(informacija iš metodinių dienų).
Vokiečių kalbos mokytojų
metodinis pasitarimas tema
„Švietimo naujienos“ (informacija
iš metodinių dienų), veiklos plano
sudarymas ir kt. klausimai
Geografijos ir ekonomikos
mokytojų metodinis pasitarimas
tema „Švietimo naujienos“
(informacija iš metodinių dienų),
veiklos plano sudarymas ir kt.
klausimai
Atvira pamoka
„Pratimų nauda pradiniame
mokymosi etape“.

13.00 val.

Metodinė diena Vievio meno
mokykloje:
Atvira pamoka
„Didaktinių žaidimų panaudojimas
solfedžio pamokoje“.

14.00 val.

Atvira pamoka “Pradinių įgūdžių
formavimas, grojant išilgine fleita”

2015-10-27

J.Rimkienė,
L.Bernatavičienė

Rusų kalbos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

N. Kriščiūnienė,
V. Kandrotienė

Informacinių
technologijų
mokytojai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

P.Liperskis,
L.Bernatavičienė

Vokiečių k.
mokytojai

D.Niparavičienė,
P.Tenikis,
L.Bernatavičienė

Geografijos,
ekonomikos
mokytojai

Elektrėnų
savivaldybės
posėdžių
kabinetas, 1
aukštas
Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė

A. Pupininkienė

Muzikos mokytojai

Mokytojas
metodininkas
V. Stanaitis
A. Pupininkienė

Elektrėnų meno
mokykla, 201
klasė

Muzikos mokytojai

Vievio meno
mokykla

Mokytoja Živilė
Girdžiūtė

Mokytojas
metodininkas
Armis Mangirdas

Maloniai kviečiame ir kitų
įstaigų kolegas apsilankyti:
mokytis, bendrauti,
tobulėti, dalintis gerąja
patirtimi.
Maloniai kviečiame ir kitų
įstaigų kolegas apsilankyti:
mokytis, bendrauti,
tobulėti, dalintis gerąja
patirtimi.
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15.00 val.

2015-10-27
14.00 val.

Atvira pamoka
“Barokinės muzikos atlikimo
akordeonu ypatumai”

Mokytoja
metodininkė Sigutė
Gervienė

Atvira pamoka
„Intervalai muzikoje, jų spalviniai
ypatumai“.

A. Pupininkienė
Mokytoja
metodininkė
O. Navickienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla, 105
klasė

Maloniai kviečiame ir kitų
įstaigų kolegas apsilankyti:
mokytis, bendrauti,
tobulėti, dalintis gerąja
patirtimi.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2015-10-01
2015-10-31

Vievio gimnazijos mokinių dailės
darbelių paroda.

2015-10-21
13.00 val.

Konkursas „Raštingiausias
ketvirtokas“

A. Pupininkienė
V. Debesienė
A. Lukšienė
A. Pupininkienė
L. Živulskienė

Mokinių dailės
darbai
4 klasių mokiniai,
mokytojai,
vertinimo komisija

Švietimo paslaugų
centro II aukšto
stendai
Elektrėnų g. 8,
Elektrėnai
(buvusioje tarybos
salėje)

Nuostatai pridedami prie
veiklos plano (1 priedas, 2
lapai)
Sąrašus iki 2015-10-16
nuskanuoti ir atsiųsti el.
paštu A. Pupininkienei

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2015-10-14
9.00 val.

PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pagalba Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.

M.Sajetienė
O.Stasiulevičienė

2015-10-21
9.00 val.

PPT mobilios grupės specialiojo
M.Sajetienė
pedagogo pagalba Semeliškių vaikų A.Būdėnienė
darželyje.

2015-10-26
10.00 val.

Elektrėnų savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės
komisijų pirmininkų ir Elektrėnų
savivaldybės administracijos

A.Lauciuvienė
N.Pulauskienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Pylimų vaikų
lopšelis - darželis.

Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
Vaiko gerovės

ŠPC posėdžių salė.

Semeliškių vaikų
darželis.

PPT mobilios grupės
specialusis pedagogas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784.
PPT mobilios grupės
specialusis pedagogas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784.
Kontaktiniai asmenys:
A.Lauciuvienė
Tel.: (8-528) 39 784.
N.Pulauskienė
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Vaiko gerovės komisijos narių
išplėstinis posėdis.

komisijos nariai,
ugdymo įstaigų
vaiko gerovės
komisijų pirmininkai
(Neesant galimybės
dalyvauti
pirmininkui,
dalyvauja jo
deleguotas komisijos
narys).

Tel.: (8-528) 58 075.
Prašome iš anksto
informuoti, jeigu
nedalyvausite renginyje.

PROJEKTINĖ VEIKLA
2015-10
2015-10

Projekto „Gabūs vaikai – šviesi
visuomenė“ vykdymas
Projekto „Jei ne nugalėti, -tai
garbingai dalyvauti“ vykdymas.

L.Bernatavičienė

Mokiniai

V. Kandrotienė

Mokiniai

Ugdymo įstaigos,
sporto mokykla

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ
EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS
Data, laikas
2015-10-22
12.00 val.
2015-10-22
16.00 val.
2015-10-23
12.00 val.

Veiklos pavadinimas
I valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos
egzaminas
Lietuvos Respublikos
Konstitucijos
pagrindų egzaminas
II ir III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

Atsakingas
V.Mikalajūnienė

Dalyviai
Užsiregistravę
dalyviai

Vieta
Švietimo paslaugų centras

V.Mikalajūnienė

Užsiregistravę
dalyviai

Švietimo paslaugų centras

V.Mikalajūnienė

Užsiregistravę
dalyviai

Švietimo paslaugų centras

Pastabos
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS
2015-10-06
14.00 val.

TAU fakulteto studentų
susitikimas, kurso temų pristatymas.
Pranešėjos – fakultetų kuratorės

A. Pupininkienė
L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė

TAU studentai

2 aukštas, posėdžių
salė

Maloniai kviečiame atvykti

ELEKTRĖNŲ TAU KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETO RENGINIAI
2015-10-15
12.00 val.
(užsiėmimas
truks 4 val.)

2015-10-22
12.00 – 16.00
val.

2015-10-29
9.30 val.

Kūrybinės dirbtuvės su daile
Tai kitoks žvilgsnis į save ir į
aplinką pasitelkiant spalvą, vaizdą,
potėpį. Kai svarbiausiems dalykams
„pritrūksta žodžių“, pasitelkiamas
vizualinis menas. Stebėsime vidinius
ir išorinius procesus dabartiniame
gyvenimo etape.
Lektorė: Virginija Tamošiūnaitė
Duchauskienė
Kūrybinio rašymo užsiėmimas
Tai autentiško mąstymo pratybos,
įžvalgų apie save ir kitus
modeliavimas, stereotipų laužymas,
rašymo technikų galimybės. Tai
įkvėpimo kurti, gyventi, keistis ir
džiaugtis lavinimas.
Susipažinti su originalia terapijos
forma kviečia kūrybinio rašymo
užsiėmimus vedanti literatūrologė,
lektorė Virginija Tamošiūnaitė
Duchauskienė.
Praktinis užsiėmimas tema
„Aromatinių žvakių gamyba“
Lektorės: Inga Čižienė ir Laura
Urbonienė

A. Pupininkienė

TAU studentai

Švietimo paslaugų
centras
2 aukštas, posėdžių
salė

A. Pupininkienė

TAU studentai

Švietimo paslaugų
centras
2 aukštas, posėdžių
salė

A. Pupininkienė

TAU studentai

Švietimo paslaugų
centras
2 aukštas, posėdžių
salė

Dalyvių skaičius – 10.
Kaina 1 asmeniui – 5 Eur
Nereikia mokėti piešti,
užsiėmimas skirtas
žvilgsniui į save ir į
aplinką.
Pagal galimybes atsinešti
rašiklį, paprastą pieštuką,
užrašų sąsiuvinį, taip pat
saldumynų pertraukėlei
Dalyvių skaičius – 10.
Kaina 1 asmeniui – 2 Eur
Pagal galimybes atsinešti
skirtingų spalvų rašiklius,
pieštuką, užrašų sąsiuvinį,
taip pat saldumynų
pertraukėlei

Dalyvių skaičius – 15.
Kaina 1 asmeniui – 5 Eur
Visomis priemonėmis
pasirūpins lektorės
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SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
2015-10-13
15.00 val.

2015-10-20
17.30 val.

Paskaita „Kvėpuoju – tai gyvenu.
Taisyklingai kvėpuoju – sveikai
gyvenu“. Lektorė - Algima
Palaimienė.
Paskaita „Saugios, blaivios ir
verslios bendruomenės kūrimas:
neišnaudotos galimybės“.
Lektorius - Ramūnas Karbauskis,
verslininkas, aktyvus blaivybės ir
lietuvių kultūros tradicijų
puoselėtojas, aktyvus
visuomenininkas ir politikas.

V.Kandrotienė

TAU studentai

Švietimo paslaugų
centras

V.Kandrotienė

TAU studentai

Švietimo paslaugų
centras

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETO
2015-10-14
1500-1600
2015-10-21
1400-1600

Paskaita „Lietuvos istorija“.
Lektorė, humanitarinių mokslų doc.
dr. Vida Kniūraitė
Paskaita „Ramybėje su savimi“.
Lektorė Agnė Zinkevičiūtė, koučingo
specialistė, mokymų trenerė,
sąmoningo kvėpavimo specialistė,
šokio judesio trenerė

L.Bernatavičienė

TAU studentai

Švietimo paslaugų
centras

L.Bernatavičienė

TAU studentai

Švietimo paslaugų
centras

Informacija
Data, laikas

Veikla

Atsakingas

1

2

3

Vadovaudamiesi mokyklos kvalifikacijos tobulinimo L.Bernatavičienė
programa, pateikti informaciją apie pageidaujamus
seminarus, kursus, mokymus, paskaitas (lentelė pridedama)

Pastabos
6

Poreikių lentelę teikti Linai Bernatavičienei el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
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Švietimo įstaigos pavadinimas _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Prašome užpildyti lentelę pagal pateiktas grafas. Nurodykite kuo daugiau Jus dominančių
seminarų, kursų, paskaitų temų, siūlykite lektorius, kuriuos rekomenduotumėte išklausyti savo
kolegoms. Jei žinote, nurodykite, kur galima rasti siūlomus lektorius (darbovietė, telefonas).
Seminarai, kursai, paskaitos:
Švietimo įstaigų vadovams
Eil.
Nr.

Temos pavadinimas

Lektoriai

Vieta

Pageidaujamas
laikas

Lektoriai

Vieta

Pageidaujamas
laikas

Lektoriai

Vieta

Pageidaujamas
laikas

Lektoriai

Vieta

Pageidaujamas
laikas

Klasės auklėtojams
Eil.
Nr.

Temos pavadinimas

Pradinių klasių mokytojams
Eil.
Nr.

Temos pavadinimas

Įvairių dalykų mokytojams
Eil.
Nr.

Temos pavadinimas
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Socialiniams, specialiesiems pedagogams, psichologams
Eil.
Temos pavadinimas
Lektoriai
Nr.

Vieta

Pageidaujamas
laikas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams
Eil.
Temos pavadinimas
Nr.

Lektoriai

Vieta

Pageidaujamas
laikas

Meno mokyklų mokytojams
Eil.
Temos pavadinimas
Nr.

Lektoriai

Vieta

Pageidaujamas
laikas

Bibliotekininkams
Eil.
Temos pavadinimas
Nr.

Lektoriai

Vieta

Pageidaujamas
laikas

Sekretoriams, buhalteriams, ūkvedžiams, kitiems darbuotojams
Eil.
Temos pavadinimas
Lektoriai
Vieta
Nr.

Pageidaujamas
laikas

Edukacinės kelionės, seminarai, paskaitos, ekskursijos užsienio šalyse (iš kvalifikacinių lėšų)
Eil.
Temos pavadinimas,
Lektoriai
Vieta
Pageidaujamas
Nr.
šalis (-ys)
laikas
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Priedas 1
PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.1 VT - 70
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ
RAŠTINGIAUSIO KETVIRTOKO KONKURSO NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šiuo, pradinių klasių mokiniams, skirtu renginiu siekiama, kad mokiniai mokytųsi rašyti
taikydami taisykles, formuotų aiškią, estetišką rašyseną.
2. ORGANIZATORIAI
Elektrėnų mokykla darželis „Pasaka“, Švietimo paslaugų centras
3. DALYVIAI
Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų ketvirtų klasių mokiniai (iš kiekvienos
ketvirtos klasės po vieną mokinį).

4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
Konkursas organizuojamas ketvirtų klasių mokiniams.
 Pirmasis etapas vyksta mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos raštingiausi ketvirtos klasės
mokiniai dalyvauja antrame etape.
 Pirmojo etapo organizatoriai pateikia užpildytas dalyvio anketas Elektrėnų ŠPC
specialistei-metodininkei Alai Pupininkienei. Anketas pateikti iki datos , nurodytos
Švietimo paslaugų centro spalio mėnesio veiklos plane.
 Antrąjame konkurso etape, dalyviai rašys diktantą, atliks užduotis.
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
Antras etapas vyks Elektrėnų mokykloje darželyje „Pasaka“. Konkurso antrojo etapo data ir
laikas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro spalio mėnesio veiklos
plane.
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso prizininkai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.

Nuostatus paruošė
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Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ pradinių klasių metodinė grupė.

________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių
raštingiausio ketvirtoko konkurso II etape, sąrašas

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Mokinio vardas, pavardė

Informaciją paruošė, tel.Nr.:

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

